THÔNG BÁO TUYỂN SINH
TRUNG CẤP HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020
Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ Lao động –
Thương binh và Xã hội quy định Quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình
độ trung cấp, cao đẳng;
Thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo năm 2020, trường Cao đẳng Y tế Bình Dương
thông báo tuyển sinh lớp Trung cấp khóa học 2020 - 2022 với ngành sau:
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100

1. Mã trường: CDD4405
2. Đối tượng tuyển sinh:
Là công dân Việt Nam đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương; có đủ
điều kiện dự tuyển vào trung cấp hệ chính quy theo quy định của Quy chế tuyển sinh
hiện hành.
3. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển, tiêu chí:
- Trường hợp tốt nghiệp THPT từ năm 2019 trở về trước: xét điểm cuối năm học
lớp 12.
- Trường hợp tốt nghiệp THPT năm 2020: xét điểm học kì 1 lớp 12.
4. Hình thức đào tạo:
Tập trung 2 năm (4 học kỳ).
Học sinh – sinh viên có Hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Dương được hưởng chế
độ ưu tiên theo quy định.
5. Thời gian xét tuyển: từ ngày 14/05/2020
Thời gian xét tuyển sẽ kết thúc khi số lượng thí sinh nhập học đủ chỉ tiêu.

6. Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

1. Phiếu đăng ký xét tuyển và một bộ Hồ sơ học sinh - sinh viên. Hồ sơ có dán
ảnh và xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú (có đóng dấu lên ảnh).
2. Trường hợp tốt nghiệp THPT từ năm 2019 trở về trước: Bản sao Bằng tốt
nghiệp THPT và học bạ THPT (có công chứng).
3. Trường hợp tốt nghiệp THPT năm 2020: Bản sao học bạ THPT (có điểm lớp
11 và học kì 1 lớp 12)
4. Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có)
7. Lệ phí xét tuyển: 150.000 đồng/hồ sơ.
Kết quả xét tuyển sẽ được công bố website của trường và thông báo đến từng thí
sinh qua điện thoại.
Thông tin chi tiết xin liên hệ: Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương
- Địa chỉ: 529 Lê Hồng Phong, P. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại:
Phòng Đào tạo – Tuyển sinh:

0274. 3832 867

Phòng Hành chánh quản trị:

0274. 3822 727

- Email: tuyensinhcby@gmail.com - Website: www.cdytbinhduong.edu.vn

